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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0641/2013, którą złożył Hans-Joachim Kirschenbauer (Niemcy), w 
sprawie ustanowienia jednolitych przepisów ruchu drogowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że UE reguluje i ujednolica wiele zagadnień, takich jak 
dozwolony kąt zgięcia ogórka i rozmiar ziemniaków. Jednak w dziedzinie przepisów ruchu 
drogowego w Europie nadal panuje anarchia. Jako przykład, składający petycję opisuje 
sytuację dotyczącą znaku ostrzegawczego, który musi być zamieszczany na kamperze 
wyposażonym w bagażnik na rowery. Składający petycję twierdzi, że podczas podróży po 
Europie musi mieć przy sobie kilka różnych znaków. Chociaż są one mniej więcej takie same 
(50 x 50 cm, czerwone i białe pasy), policja dokładnie monitoruje kierowców, sprawdzając, 
czy zastosowano właściwy znak, i nakłada wysokie kary grzywny w sytuacji, gdy 
przykładowo we Włoszech kierowca stosuje znak obowiązujący w Hiszpanii. Składający 
petycję zwraca się do ujenolicenie przepisów dotyczących tej kwestii lub o uznawanie 
różnych modeli tych znaków, które pełnią tę samą funkcję w całej UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 grudnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mająca na celu zmniejszenie liczby ofiar 
śmiertelnych, obrażeń i szkód materialnych jest, jako istotna kwestia społeczna, 
podstawowym celem polityki transportowej UE. Jednak żadne przepisy UE nie zawierają 
zasad dotyczących oznaczania ładunku pojazdów. Decyzja o ustanowieniu takich zasad 
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drogowych wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji zainteresowanych państw 
członkowskich.

Jednak oznaczanie ładunku pojazdów, obejmujące urządzenia ostrzegawcze, podlega 
międzynarodowym ujednoliconym zasadom określonym w Konwencji o ruchu drogowym 
podpisanej w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 r. Konwencja ta ułatwia międzynarodowe 
zrozumienie takich oznaczeń, określając zasady dotyczące ich koloru i umieszczania na 
pojazdach.

Wniosek

Rzeczywiście brak jest odpowiednich przepisów UE regulujących omawianą kwestię. Istnieje 
jednak Konwencja o znakach i sygnałach drogowych podpisana w Wiedniu w dniu 8 
listopada 1968 r., która stanowi międzynarodowy instrument prawny dla państw 
członkowskich (będących stronami tej konwencji), umożliwiający im ujednolicenie zasad 
dotyczących oznaczania ładunku pojazdów, w tym wzajemne uznawanie tych oznaczeń. W 
związku z powyższym nie ma potrzeby podejmowania działań na szczeblu UE.


